
Zarządzenie Nr 52/2022 

Wójta Gminy Biłgoraj 

z dnia 28 marca 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biłgoraj 

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  

z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U.  

z 2021 r., poz. 485) i uchwały nr IX/50/11 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biłgoraj, zarządza się co 

następuje: 

 

§1. 

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Biłgoraj konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Biłgoraj 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Biłgoraj. 

2. Konsultacje rozpoczną się 5 kwietnia 2022 r., a zakończą się 4 maja 2022 r. 

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Biłgoraj. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 

 debaty o obszarze rewitalizacji połączonej z wykładem o zasadach planowania  

i prowadzenia rewitalizacji, która odbędzie się 06.04.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie 

Urzędu Gminy Biłgoraj (sala konferencyjna), ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj; 

 otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 20.04.2022 r. o godz. 1200  

w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj (sala konferencyjna), ul. T. Kościuszki 88, 23-400 

Biłgoraj, 

 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza 

dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj (pok. 27) oraz na stronach internetowych 

www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl i www.gminabilgoraj.pl  

5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy. 

6. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych 

www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl i www.gminabilgoraj.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy 

Biłgoraj w okresie od 5 kwietnia 2022 roku do 4 maja 2022 roku. 

7. Osoba odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień  

i przyjmowania opinii jest Pani Monika Dycha. 

 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biłgoraj. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Biłgoraj 

                                             Wiesław Różyński  
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